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Onze inspanningen om duurzaamheid te bevorderen, sluiten aan bij een kernwaarde van ons
ondernemingsbeleid, alsook bij een belangrijke megatrend: gezondheid. Gezonde mensen, dankzij goede,
schone lucht en een gezond milieu. 
De vele onzekerheden van een jaar dat in het teken stond van het coronavirus, onderstrepen het werkelijke
belang van deze fundamentele waarde en deze megatrend. Daarom zien wij duurzaamheid als een kans voor
TROX om zich te onderscheiden als werkgever en als aanbieder van oplossingen.

Voor een stichting is duurzaamheid per definitie onderdeel van haar essentie. Het is daarom bijzonder
passend voor een stichting-eigendom zoals TROX om duurzaamheid te definiëren en in praktijk te brengen
als onderdeel van haar bedrijfs-DNA. Onze toewijding om onze leidende rol in de airconditioning en ventilatie
technologie industrie gestaag uit te breiden, terwijl we het welzijn van mensen onze eerste prioriteit maken, is
de motor die de ontwikkeling van duurzaamheid bij TROX aandrijft.

Consequente toewijding aan duurzaamheid is essentieel voor TROX. Het is duidelijk de basis voor blijvend
succes voor onze groep. Een duurzame aanpak voor de gehele TROX GROUP geeft ons een competitief
voordeel, helpt ons om onze industriële toonaangevende positie in de technologie keer op keer te versterken,
en maakt het mogelijk om een bijdrage te leveren aan de strijd tegen klimaatverandering. TROX streeft ernaar
om ten laatste tegen 2040 koolstofneutraal te zijn.

Duurzaamheid en COVID-19 bij TROX. In lijn met ons motto 'For indoor life quality', heeft TROX zich altijd
gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven door frisse, gezonde binnenlucht. De coronavirus
pandemie heeft dit streven over de hele wereld nog belangrijker gemaakt.

Klik hierom het Duurzaamheidsverslag 2020 te downloaden

TROX is een wereldleider in de ontwikkeling, productie en verkoop van componenten, units en systemen voor
de ventilatie en airconditioning van ruimtes. Met 33 dochterondernemingen in 29 landen op vijf continenten,
19 productiefaciliteiten, en invoerders en vertegenwoordigers, is TROX aanwezig in meer dan 70 landen.
Momenteel heeft de TROX GROUP wereldwijd ongeveer 4.400 werknemers en genereert een omzet van
meer dan EUR 515 miljoen.
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